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Hun hadde hele sitt korte liv 
vært med til gudstjeneste, også 
fram til nattverd hvor hun gjerne 
fikk en bit av mammas eller pap-
pas brød. En søndag var det ikke 
nattverd. På vei ut etter postludiet 
snur jenta seg og stabber fram til 
alterringen. Her kneler hun ned 
og ser forundret og spørrende 
opp mot alteret: ”Mat!?!” Noe 
manglet i denne gudstjenesten, 
nemlig det en ettåring mest av alt 
har forstand på! Ei lita jente på 
litt over et år lærer oss dermed 
noe helt vesentlig om nattverdens 
gave. Det handler ikke om det vi forstår, men om det vi får!

                        
I dag er nattverden en naturlig del av gudstjenestens liturgi, og som derfor 

feires ved de fleste gudstjenester når menigheten er samlet. Slik har det ikke alltid 
vært. Frem til rundt 1850 ble nattverden feiret jevnlig, og folk så det som sin 
kristenplikt å delta. Det ble en vane, og ikke noe fremmed. Etter 1850 ble det en 
sterk nedgang i nattverddeltagelse, pga en forkynnelse som gjorde at folk begyn-
te å tvile på om de var verdige til å kunne motta nattverden. Dette er en tanke-
gang som fremdeles sitter igjen hos mange, noe som kan minne om janteloven. 

Hvordan skal invitasjonen gå ut på en slik måte at faktisk alle opplever seg 
velkommen?  For nettopp: Her er ALLE velkomne, uansett hva en måtte føle.  - 
Kanskje har det ikke vært vanlig i familien, og det oppleves vanskelig å bryte en 
tradisjon eller et mønster? En opplever seg kanskje tryggere som en tilskuer, heller 
enn en deltager?

Motsatt kan en oppleve at det er naturlig å delta på nattverden, nettopp fordi 
en er vokst opp i en familie der det har vært vanlig? Nattverden henger helt klart 
sammen med vane og tradisjon.

Mens det tidligere var konfirmasjonsalder som var den nedre aldersgrense 
for å kunne delta i nattverden, tenker man annerledes i dag. I dag er det ingen 
nedre aldersgrense, slik at barn kan delta sammen sine foreldre så tidlig som 
helst. Likevel er konfirmasjonsalderen fortsatt en tid hvor mange får et mer bevisst 
forhold til nattverden, noe som kan åpne opp for nattverd også etter konfirma-
sjonstiden.

At nattverdbordet er blitt åpnet opp for barn, har også fått stor betydning for 
voksnes deltagelse. «Når selv et barn, som ikke nødvendigvis forstår stort av det 
som skjer» kan ta imot nattverd, kan det i mange tilfeller være til hjelp for den 
voksne. Barns deltakelse kan være med på å senke terskelen for voksne.

Ja, nattverden er åpen og inkluderende! Dersom den skal oppleves slik for de 
mange, må vi igjen, slik som på 1800 tallet, ønske vanenattverd velkommen til-
bake! Å gå til nattverd er en praktisk handling som best kan læres gjennom aktiv 
deltagelse – for liten og for stor!

Velkommen til bords!

Anette Vognild
Illustrasjonsbilde: Anette Vognild/Kilde: Gieselmann,L.T. Til Alters. MF, 2011

Nattverden
Jesus delte brød og vin ut til alle disiplene rundt bordet. På 
samme måte går invitasjonen i kirka ut til alle som er til stede – 
«Kom, for alt er ferdig»mer enn bare vær og vind.

Prestens hjørne
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Forankring i vanskelige tide

Tekst og foto: Det Norske Bibelselskap 

Ukraina opplever krig. Mange er drevet på flukt. I den-
ne situasjonen søker stadig flere til kirkene, og etterspørs-
elen etter bibler er stor. Det ukrainske bibelselskap forsøker 
å imøtekomme de mange henvendelsene fra sykehus, skol-
er, militæret og andre institusjoner i samfunnet – alle vil ha 
bibler.
 

Biskop Vitaliy Kryvytskiy (f. 1972) 
har siden 2017 vært biskop i Kiev-Zjytomyr.

Den unge biskop Vitaliy forteller: Min fars familie hadde 
alltid vært praktiserende kristne. Men da han giftet seg med 
min mor, sluttet han å gå i kirken, forklarer Vitaliy. Hans far-
far hadde måttet gå i fengsel for sin tros skyld. 

– Jeg husker vi hadde noen bilder av farfar hjemme, 
men mor brente dem alle. Han ble sett på som en skam 
som ikke skulle henge ved familien. Onkelens familie, i an-
dre enden av huset, ledet ham likevel i retning av Jesus. 

– Jeg så deres tro i hverdagen. Det inspirerte meg som 
15-16-åring til å begynne å lese kristen litteratur. Året etter, 
i 1988, fikk jeg for første gang mitt eget nytestamente.

– I arbeidet som prest ser jeg at samfunnet rives mellom 
to verdener av troende og ikke-troende, på samme måte 
som i min oppvekst, og jeg ber Gud om visdom til å møte 
mennesker på rett måte, sier Vitaliy.

Et par år senere fikk biskopen endelig kjøpe sin første 
hele bibel. – Jeg husker den kostet 55 rubler. Det var 
samme beløp som alderspensjonister fikk i månedstrygd på 
den tiden, men det var den beste gaven jeg noensinne har 
gitt meg selv.

Alle vil ha bibler

Arbeid blant barn og unge
– I løpet av prestestudiene kom jeg i kontakt med den 

katolske Salesianer-ordenen som har ungdom som sin frem-
ste målgruppe. Ordenen har sentre i alle de store byene 
i Ukraina.   Gjennom ungdomssentrene oppsøker vi unge 
med ulik bakgrunn, til og med bander som driver med 
gjengoppgjør, narkokriminalitet og prostitusjon, forteller 
Vitaliy. – I kommunikasjonen med disse ungdommene nev-
ner vi aldri ordet «Gud». Vi vil at den enkelte gutt eller jente 
selv skal komme fram til hans navn. Når de kommer til oss 
og spør om Jesus, da vet vi at vår misjon har lykkes, smiler 
Vitaliy.

I den videre oppfølgingen av de unge er Bibelselskapet 
en nøkkelaktør. Avhengig av hvor langt den enkelte har 
kommet på trosreisen, kan Bibelselskapet bistå med trosopp-
læringsmateriell og bibler.

– Hva betyr Bibelen for deg?
– Den er som mat på bordet! Bibelen er Guds brev til 

meg personlig, men den er også personlig skrevet til min 
neste – det er derfor det er så viktig for meg å dele evange-
liet med andre, sier biskopen. 

Det er fortsatt et stort udekket bibelbehov i Ukraina. 
– Hver uke kommer det nye mennesker til kirken som 

ikke kjenner Bibelen. Mange av dem bærer på traumer. 
For ikke lenge siden deltok jeg på en reise til krigssonen i 
Donbass i Øst-Ukraina, der jeg var til stede ved flere kristne 
husmøter, forteller Vitaliy. Forrige gang jeg var der, var det 
ikke nok bibler til alle. Da jeg kom nå, kunne jeg, takket 
være Bibelselskapet, si at denne gangen har vi nok. 

Det er vanskelig for meg å formidle den gleden jeg 
opplevde hos disse menneskene. Jeg så i øyene deres noe 
som minnet meg om gleden jeg selv opplevde da jeg som 
17-åring for første gang kunne kjøpe min egen bibel. Nå 
er det en stor vekkelse i disse områdene.

Gavene i forbindelse med BIBELDAGEN 2022 går til:
• Ord om håp. Bibelen i møte med vold i hjemmet og 

menneskehandel.
• Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina.
• Bibelutgaver for barn og ungdom.
• Ferdigstillelse av oversettelsen av Bibelen til 
 moderne ukrainsk.

VIPPS # 94418, skriv ”Ukraina”, ditt navn og adresse i 
meldingsfeltet.
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Forankring - i hva?
Det er ikke uvanlig å høre konfirmanttalere som ønsker ungdommen 
‘’Lykke til! Bare vær deg selv!’’.  Og: ‘’Nå kan du bli akkurat hva du 
vil. Det er bare du som kan vite hva som er det rette for deg…’’ 
Friheten er uendelig. Og fallhøyden tilsvarende stor. Ansvaret er ditt 
om du mislykkes. Mange unge opplever å stå ensomme og rotløse 
igjen og spørre etter meningen det hele. 

Skikkelig vanskelig blir det når også sannheten presenteres som en 
variabel størrelse. Eller noe du kan velge blant mange slags sannheter, 
for det er ‘’så mye som er sant’’. Vi må bare ‘’passe på at vi holder 
oss til det nøytrale og fornuftige’’ - Viser du at du er en kristen, at du 
tror på Gud, kan du risikere å bli satt utenfor, og bli oppfattet som in-
tolerant. (Og hvem er da den tolerante?) Konsekvensen blir et hardere 
samfunn. Et samfunn med frykt for å trå feil. 
Vi trenger trygg forankring, gode røtter og relasjoner. Noe uforander-
lig i alt som stadig endres. Med god forankring kan vi tåle mye. 
Godt å ha en relasjon til den som lar meg oppleve at livet er dypere 
og rikere enn jeg ante. Og en jeg kan rase mot når vonde ting skjer, 
eller kaste all min nød på, i bønn.
Her i landet har Bibelen vært med hele vegen siden 1000-tallet. Den 
har gitt håp og styrke gjennom krig og fred og ulike livsforhold. Gitt 
oss merkesteiner langs vegen. Også i dag er denne boka en viktig del 
av menneskers liv her i landet. Bibelens tid er ikke forbi.

Bibeldagen har vært i fokus for mange i februar. Ukraina er årets 
innsamlingsmål. Landet har lenge vært i en vanskelig situasjon, mange 
er fattige. Og nå befinner de seg i en dramatisk krig. Hvorfor betyr 
Bibelen så mye for disse menneskene?
Gjennom Ordet finner Gud oss. Mennesker i Ukraina forteller om hvor-
dan Ordet kan gi fred i de mest tragiske situasjoner. Det er vel verd å 
høre på hva de forteller.

Forankring. Slik sier Trygve Skaug det: 
Klart det er Du som er ankeret mitt
Hvem vil vel ha et anker
som ikke aner hvordan det ser ut på bunnen.

ALL
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Intermesso

Noen dager kommer som
innskutte avsnitt.
De hører ikke hjemme
i sammenhengen.
De harmonerer ikke.
Slike intermesso kan være
jubelhøye
eller gravsvarte.
Eller en blanding av de to. -
Tema med variasjon i det daglige,
med sterke hendelser,
uventede avbrytelser innimellom
Det er livet
Gud gi at jeg må se
og gjennomleve sunt
både lyse og mørke
innskudd i mitt liv,
og i andres,
når jeg får del i dem.

Gerd Inger S. Grøtte

Quiz
Barn
1) Hun bor uten foreldre i et hus som heter Villa 
 Villekulla, hva heter hun?                                                                                                   
2) Hva heter en plass det blir vist filmer, ikke 
 hjemme?          
3) Hva heter reinsdyret i filmen Frost?             
4) Hvem solgte Josef som slave?                   
5) Hvem vasket føttene til disiplene når det var 
 påskemåltid?               
6) Hva gjorde Johannes Høsflot Klæbo i OL?              
7) Hvis du fryser vann, hva får du?          
8) Hva kaller vi en person som reparerer hull i 
 tennene?          
             
Voksne
1) En kjent Norsk skiløper, som vokste opp på 
 Nerskogen, døde nettopp. Hvem var det?
2) Hvilken fugl knekker hårde steiner av kirsebær 
 og plommer og spiser kjernene?                                       
3) Hvilken salmedikter var både blind, døv og 
 stum?        
4) Hvor lenge var kong David, i det Gamle 
 Testamentet, konge?       
5) Hvem av disiplene fornektet Jesus tre ganger, 
 da han ble spurt om han kjente Jesus? 
6) Hvem er generalsekretær i Flyktningehjepen?                
7) Hvilket årstall ble NATO grunnlagt?           
8) Hvor mange medaljer tok Norge i OL i 
 Beijing?                     

Svar: 
Barn: 1) Pippi Langstrømpe 2) Kino 3) Sven 4) 
Brødrene hans 5) Jesus 6) Gikk på ski 
 7) Is  8) Tannlege
Voksne: 1) Sverre Stensheim 2) Kjernebiter 3) Helen 
Keller 4) 40 år 5) Peter 6) Jan Egeland  7) 1949 
8 )37



Med kreativitet og åndelig lærdom i bagasjen
Anne Kristiansen Rønning, en rennbygg som har 
gjort melhusbygg av seg, forteller:

Når jeg kikker ut av vinduet fra hjemmekontoret i dag, 
ser jeg snø på åkrene og litt blå himmel. Det er ikke så 
høye og vakre fjell her som i Rennebu, men fint å bo på 
Melhus også. Familien og jeg bor på en gård mellom 
Rødde folkehøgskole og Melhus sentrum, for den som 
er lokalkjent.  Vi har god plass og har hatt leieboere fra 
Rennebu. Svigermor bor også her, i kårbolig. 

Rennebu betyr og har alltid betydd mye for meg. Jeg 
vokste opp på gård med melkeproduksjon på Hoelsjåren. 
Om somrene sto seterlivet på Nerskogen i høysetet, og 
jeg har 1000 gode minner fra det. Til gården vår kom det 
utlendinger fra diverse verdenshjørner hver sommer, som så-
kalt «arbeidende gjester». Vi ungene lærte engelsk flytende 
fra vi var bittesmå. Det var spennende å ha en hippie fra 
New York på gården en sommer, ei kul dame fra Australia 
den neste og så videre. Jeg ble vel ganske nysgjerrig og 
eventyrlysten av disse opplevelsene og fikk lyst til å oppleve 
mer av verden.

Etter å ha utdanna meg til fysioterapeut i Oslo, jobba 
jeg i Dovre og Folldal, før jeg la ut på Den Store Reisen. 
Jeg backpacket rundt Afrika, Australia, New Zealand, 
Palau og Filippinene og kom blakk hjem. 

Siden fikk jeg meg fast jobb i Meråker, men følte ikke 
det ble helt rett, etter alle de store opplevelsene jeg hadde 
hatt, og begynte å lukte på noe jeg virkelig hadde lyst til. 
Jeg hadde fantastiske norsklærere i Ellen Rodal på Voll 
skole og Dagfinn Rodal på ungdomsskolen på Berkåk og 
hadde alltid likt å skrive. Fra Meråker gikk turen til 2-årig 
journaliststudium i Volda. 

Tror kanskje alt det emissærene fortalte på bedehuset da 
jeg var lita, pluss boka Sagn og fortellinger fra Rennebu har 
bidratt litt til interessen jeg har for spennende historier. Den 
nevnte boka var forresten yndlingslektyren for ungene mine, 
en periode da de var små.

I dag jobber jeg som frilansjournalist i halv stilling og 
kommunikasjonsrådgiver i NAPHA, NTNU Samfunns-
forskning, i halv stilling. NAPHA står for nasjonalt         
kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene. 
Helsedirektoratet er oppdragsgiveren vår. På napha.no 
publiserer vi stoff som vi håper kan inspirere folk som jobber 
med psykisk helse i kommuner. 

Allers er den jeg skriver mest for på frilansfronten. Det 
blir en del stoff fra trivelige hjem og hytter, og ellers såkalt 
«human touch» - folk med sterke historier. Fotomakker Hege 
og jeg er alltid på utkikk etter nye steder å besøke, så om 
noen tenker de har en ide til oss, ta gjerne kontakt.

Kaillen min heter Gustav Rønning og jobber på Ze-Sam 
Traktor og Maskin. Ungene fyller 17, 15 og 13 år i år. 
Sigurd i midten er konfirmant, og Karen, eldstejenta går på 
fotball-linja på KVT. Jenny på 13 begynner på ungdoms-

skolen til høsten. Alle tre driver aktivt med fotball, og det 
er ekstra artig når vi møter Rennebu på banen. Ungene er 
forresten veldig glade i å være i Rennebu, både for å be-
søke folket på gården og å være på hytta på Nerskogen. 
Da går det mye i fjellturer og skikjøring på Nerskogen 
Skisenter.

Når jeg skal oppsummere hva Rennebu har betydd for 
meg, er det noe som trer fram. En ting er følelsen av å være 
skikkelig rotfesta, og at man kan få til diverse. Da vi var 
små, hadde vi naboungene en endeløs mengde fritid, uten 
at de voksne la seg oppi hva vi drev med. Vi ble ganske 
kreative av det. Ellers førte oppvekst på gård med seg at 
man tidlig fikk ansvar og lærte seg å jobbe. 

Tror mange rennbygger har dette i sitt DNA. Jeg blir f. 
eks. veldig imponert, når jeg ser den fantastiske ståpåviljen 
folk inni bygda har hatt og stadig har i arbeidet med skolen 
og flerbrukshuset på Voll. 

I ungdommen var det mange samlinger på ungdomskvel-
der, med fysisk aktivitet og åndelig lærdom, og jeg har tatt 
med meg det beste fra begge deler. Alle generasjoner var 
sammen, enten det var pinstibålbrenning eller juletrefest på 
Misjonshuset på Voll. Jeg har iblant med meg kaillen og 
barna på slikt ennå, og føler at jeg hører til.

Tanker fra en utflytta rennbygg
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Med Rennebu-venninner 
på Pikfjellet.

Familien
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Tekst: ALL  Foto: Privat 

Merete Fossum fra Soknedal var inntil for vel 
et års tid siden bibliotekar her på Berkåk. Etter 
noen måneder var hun på banen igjen, på ei 
samling på Mjuklia. Nå med egen bokhandel! 
Her kunne hun tilby noe mange av oss har 
savnet: kristen litteratur! Det har det vært sta-
dig vanskeligere å få tak i. 

Merete og mannen, Jostein (som til daglig jobber i 
Trondheim) bor i Soknedalen sammen med sine fire barn fra 
9 – 16 år. Og nå har de altså starta en privat bedrift, en 
mobil bokhandel, hvor de selger bøker med kristent innhold 
for barn og voksne .

- Hvordan kom dere på dette? Spør jeg. – Dette er en 
tanke som har vokst fram over tid, forklarer Merete. Da 
Jostein var positiv til å ta seg av regnskapsdelen, skjønte jeg 
at dette kunne bli virkelighet. Jeg har jo jobbet på bibliote-
ket i 10 år og vet at folk må se bøkene før de låner og le-
ser dem. Utvalget av kristen litteratur er ikke stort nå, verken 
på bibliotek eller hos bokhandlere. Vi ba mye over dette og 
fikk tro for at Gud kunne bruke oss. Det finns jo så utrolig 
mye bra bøker med kristent innhold! I mange sjangre. Bøker 
som holder oss våkne som kristne. Det har i alle fall hjulpet 
meg, legger hun til.

- Da vi kom på navnet MerStein (Merete – Jostein) – kom 
vi liksom for alvor i gang, forteller hun. Med stein tenker 
vi på det at vi må bygge grunnmurene våre så de holder. 
Bygge på klippen. Vi tok kontakt med en del forlag. Det har 
ført til at vi nå forholder oss til 7- 8 forskjellige forlag.

- Men en privat bokhandel i Soknedal…. Hva har dere 
gjort for å bli kjent? - Nå er det slik at vi kommer dit folk 
vil ha oss. Vi har med bøkene så folk kan se hva vi har, 
og de får høre litt om de enkelte bøkene. Vi tenkte at Gud 
måtte ta seg av dette med markedsføring og nettverk for 
oss. Ganske tidlig ble vi bedt med på Trondheim Frikirke sin 
menighetsweek-end. Etter det har det gått litt slag i slag av 
seg sjøl. Det ble j jo roligere i coronatida da, men nå skal 
vi være med på Bønnehus-helg på Berkåk først på mars.

Merete prøver å skaffe seg en oversikt over innholdet i 
bøkene, slik at hun kan hjelpe kundene til å finne det de har 
behov for. Sånt betyr mye. Og responsen er god. Folk er 
veldig interessert og takknemlig for tilbudet. - Savnet av en 
kristen bokhandel er påtakelig, sier hun.

Selv har Merete alltid likt å være kreativ. Nå, i en stille 
periode ble det så hun starta å male akvareller. - Det er fint 
å være stille med Gud mens jeg maler, sier hun. Hun lager 
også vakre bokmerker og kort som hun har solgt en del av.

Da hun jobbet på biblioteket, opplevde hun at det folk 
lånte av bøker speilte samfunnsendringene. - Media og 
samfunnet som helhet splitter oss opp og gir mer rastløshet 

Hvor finner vi bøker til forankring og fornying?

Bibliotekaren som ble bokhandler

enn før. Det er ikke så lett å samles om hva som er sant, 
lenger. Samfunnet oppleves noen ganger som et eneste 
virvar av ‘sannheter’. God kristen litteratur kan hjelpe oss 
å holde fast på Sannheten. Vi kjenner ikke så ofte på still-
heten lenger heller. Men vi trenger den! Her kan bøkene 
hjelpe oss, mener hun. -Det å lese ei bok lenge om gangen 
gjør noe med oss. 

- Hvilke planer har dere framover nå? – Vi har fått en 
del oppdrag utover våren. – Det blir spennende å se hvor-
dan det går. Ellers tar vi en dag om gangen. Vi har et håp 
om å få laga bedre lokaliteter heime.

- Hva sier folk dere snakker med om denne formen for 
bokhandel? – De sier at vi har et godt utvalg og at det er 
flott at vi har starta dette. Og det gleder oss jo, for vi øn-
sker å være til velsignelse for folk, svarer Merete, som drar 
videre til Mjuklia for å hente en av sine håpefulle som har 
vært på leir.
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Jeg spør Hanna Sofie 
Haugan om hun har en 
salme hun er glad i.

Da er det én spesiell salme som 
dukker opp: Han tek ikkje glansen 
av livet. Denne sangen ble ofte 
sunget i musikklaget i Rennebu, 
forteller hun. En sang som gir 
glede og er lett å synge. 
Teksten er av Trygve Bjerkrheim.

 
Han tek ikkje glansen av livet,
den Frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva,
når han får deg fylja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster,
som lovar deg gullglim og glans.
Men ingen legg lys over vegen,
som Jesus og kjærleiken hans.

Han hjelper i brattaste bakkar,
og stydjer når vegen vært smal.
Han signar dei sollyse sletter,
og lyser i dødskyggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brottsjø vi møter,
vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld.
Og opnar ei dør til dei salar,
der ævelig høgtid du held.

Min salme
Frivillighetens år:

Mjuklia gjør klar for flere 
aktiviteter!
Teks og foto: Josten Landrø

Det gamle redskapshuset som opprinnelig var tenkt for traktor og 
redskaper, og som i seks år rommet Knausen lysstøperi, er enda en gang 
i støpeskjeen. 

Låven tar form: f.v. Johan Strengen og Ola Syrstadeng. 

Den 12 x 16 meter store grunnflata deles nå i fire, der traktoren og verkstedet 
får beholde én fjerdedel, et ballrom/aktivitetsrom få to, og den siste blir til ny 
inngang, to bad, og et allrom med sittegrupper, storskjerm og kjøkkenkrok. Det 
er også lagt til rette for bobil-tømming.
Arbeidet, som i all hovedsak gjøres på dugnad, er i god gjenge. Nå, i februar, 
er det klart for maling både i storrommet og allrommet.
Det er veldig trivelig å være med på denne prosessen og se at redskapshuset, 
som vi nå kaller Låven, blir til tjenlige lokaler bl.a. for de som bruker uteaktivitete-
ne; Frisbee-banen, Tårnet og gapahuken. Og ikke minst for alle barnehagegrup-
pene som besøker Mjuklia.
Har du muligheter til å bidra, er det bare å komme! (Si fra før du kommer!)

Velkommen til

Seniortreff på Mjuklia!
25.-28. april 2022

TEMA: ‘Vandring i nådens landskap’
Tidligere Oslobiskop Ole Kristian Kvarme og 

Etiopiamisjonær Hans Birger Neergård 
blir med som talere.

Mjuklias 50-årsjubileum vil og bli markert
Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Johanne S. Winsnes tlf.: 906 94 985

MJUKLIA 50 ÅR:

JUBILEUMSFEIRINGA
går av stabelen 19. juni

Jubileumsgudstjeneste i Berkåk kirke kl 11
Middagsbuffét og fest i Mjuklia etterpå

Detaljert program kommer! 
Sett av dagen!
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Fra kirkekontoret

Kvinnedøgn til glede, 
inspirasjon og godt 

fellesskap
Første helga i februar hadde vi noen år Jentedøgn på 

Mjuklia. Med avkobling og påkobling.
Da det ble behov for yngre folk i ledelsen, tok Toril 

Kvam Kiplesund, Judith Kristiansen, Kjersti Kvam og Kristin 
Bekkevold imot stafettpinnen. Dette hadde de lyst til å få til. 
Men så kom pandemien og satte det meste på pause.

Nå i 2022 inviterte de til Kvinnedøgn 4.-5. februar. 
Plutselig hadde over 30 meldt seg på! Men naturligvis 
måtte coronaen sette kjepper i hjulene: i siste liten var både 
Kjersti og Kristin smittet og dårlige. Det gjaldt også et par 
av de påmeldte. Spennende ble det. Men modige Torill og 
Judith sto på og gjennomført programmet. Anne Lise stilte 
som støttespiller.

Kjøkkenet serverte de lekreste retter. Gode talere kom 
opp på skjerm og allsangen klang godt. Når det så ble 
ønskevær på lørdagen med bål og boller ved gapahuken 
og turliv både på ski og på beina, var det en begeistra 
gjeng som pakka seg heim i fire tida. Både yngre og eldre 
deltakere opplevde den store spredningen i alder som vel-
dig inspirerende. Flere uttrykte at dette må vi få mer av! Vi 
kommer igjen!

ALL

Konglevegen 4,
7340 Oppdal 
E-post: post@orbb.no

www.orbb.no

Døgnåpen telefon: 

72 42 36 35

Regional mannshelg 
på Imi Stølen

Årvisst arrangeres helgesamling dedikert menn på Imi 
Stølen på Oppdal. Konseptet er populært og med oppda-
terte negative  koronatester møtte 55 forventningsfulle første 
helga i februar. Folk kommer fra hele Trøndelag og i år var 
tema ”Guds nærhet i min hverdag.”  Mange hører gjerne 
fortellinger om Gud, og det er flott å snakke sammen om 
hvilken relevans dette har på arbeidsplasser, på idrettsare-
naer, i relasjoner og for personlig velvære. Det var ingen 
tvil om at tema berørte. Gjennom lovsang og forkynnelse 
ble vi invitert inn i Guds nærhet. Budskapet var tindrende 
klart: I Jesus Kristus har vi fri adgang til Gud. Han elsker oss 
og står med åpne farsarmer for å ønske oss hjem til seg. Ut 
fra responsen fra deltakerne, ble dette en virkelig  erfaring 
i  helga. 

Talere var Olav Slåtten og Gunnar Dehli som begge 
har lang fartstid innenfor tematikken. Alf Inge Wang fra 
Trondheim ledet lovsang.

Tilbakemeldingene viser også stor trivsel med manns-
helgkonseptet; forkynnelse, lovsang, friske og dyptpløyende 
samtaler, god mat og fritid. Alt dette som ble servert denne 
helga.

Oppussing av gravstener
og bestilling av nye

Kontakt Spiren tlf. 72 42 74 45
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Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, 
blomster og hilsninger ved Arnt Voll sin 
bortgang. Takk for pengene. 
Aud, Ingeborg og Randi Kristin.

Takk

Hjertelig takk for vennlig deltagelse 
i forbindelse med Torbjørn Vold sin 
begravelse.
Hjertelig takk for blomsterhilsener og 
pengegaver til Rennebu minnefond. 
Aud Kirsten Vold,
Caroline med familie, Torkild Vold.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, 
blomster og hilsninger ved Johanna 
Torve sin bortgang.
Takk for pengegaver til 
Hjemmesykepleien i Rennebu. 
Åse m / familie, Thormod m / familie, 
Egil.

Bønn for Ukraina
Salme 31 har nå blitt en felles
bønnesalme for det ukrainske 
folket. Den er på kort tid blitt tatt i 
bruk både i de kristne kirkene og 
synagogene rundt i verden. Nå er 
dette en bønn som bes av millioner 
av ukrainere hver dag kl 18. Også 
vi inviteres inn i denne bønnen, 
både enkeltvis og som fellesskap.

Her er noen vers fra salmen: 
(31,10 f.) 

Mine tider er i din hånd, fri meg fra 
fiender som jager meg!
Herre la meg ikke bli til skamme, for 
jeg roper til deg! 
Hvor stor din godhet er som du har 
spart til den som frykter deg!
Rett foran mennesker har du vist din 
godhet mot dem som frykter deg.
Hos deg finner de ly mot menneskers 
overgrep.
Velsignet er Herren som gjør under!

*****

Store Gud, til deg kommer vi med 
vår uro og ber om fred i Europa og 
verden.
Gi verdens ledere visdom, mot og 
handlekraft til å avslutte krigshandling-
ene, redde menneskeliv
og finne fredelige løsninger! Amen!

HJELP TIL UKRAINA
Hundretusener av mennesker er nå på flukt i Ukraina. Flyktningene har mottatt 
vann, mat, ulltepper og essensielle hygieneartikler fra Kirkens Nødhjelp og vår 
partner Hungarian Interchurch Aid. Vi vil fortsette å hjelpe ukrainere som har 

flyktet for sine liv og ikke har annet enn det de står og går i.  
Gi din støtte! VIPPS til 2426 eller benytt konto 1594.22.87426.

FASTEAKSJONEN
I Malawi lever 80 prosent av landbruk, og så mange som fire millioner mennes-
ker mangler tilgang til rent vann. Denne innsamlinga vil hjelpe småbønder ut av 

fattigdom og sult, samtidig som de utvikler seg som bønder.
Fasteaksjonen med konfirmantene har vippsnr 2426 og 

kontonummer 1594 22 87493.

OBS! 
I februarutgåva av menighetsbladet er det bilde av 50-årskonfirmantane 

i 2021. Ytst til høgre I fremste rad er det May Britt Eithun (Alander) og ikkje 
Ingvild Kleven som er med på bildet. Kleven var ikkje til stades. 

Redaksjonen beklager!
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Møteplassen
FOR ALLE
FORMIDDAGSTREFF kl. 11 i Hoelsmoen: 
5. april, 3. mai, 7. juni

BØNNEHUSkvelder på Øvre Sal, Mjuklia. 
Kl. 18.30. kaffe/ te, Start kl. 19.00
28. mars, 25. april, 9. og 23. mai

NORMISJON
25.-27. mars IMI-Stølen: Fellesskapshelg. 
Åpent for alle, små og store
7. april Normisjonsmøte kl 20 på 
Hurundstuggu

16. – 17. april Påskemøter:
Påskeaften 19.30: Helge Malum
Påskedagsfeiring 10.00: Frokost og samling for hele 
familien. 
Gjermund Kvam           
Påskedag kveld 19.30:  8 dager i Jerusalem. 
Oddbjørn Stjern

5. mai Normisjonsmøte kl 20 
på Hurundstuggu.

Inspirerende Bønnehushelg                                                                        
Tekst og foto: ALL

Velsignelsens veg var tema for samlingene 
4.- 6. mars. Fredag kveld var mellom 30 og 40 
gjester fra Rennebu, Oppdal, Ler og Gausdal 
samlet i menighetshuset på Berkåk. 

Bordene var lekkert pynta med spirende løkblomster. 
Lovsang og tidebønn rammet vakkert inn programmet. 

OBS! Storfamiliesamlinga 22. mai kl 12 
er flyttet til 14. mai kl 12.

FOR BARN OG UNGE
Babysang på Frivilligsentralen torsdager kl. 10-12: 
31. mars, 28. april, 12. mai

Soul Children på Berkåk menighetshus tirsdager 17.30-
19.00: 
22. mars, 5. april, 19. april

Småbarnssang på Berkåk menighetshus tirsdager 
17.30-19.00: 
22. mars, 5. april, 19. april

Søndagsskolen og Yngres på Voll kl. 17.30: 
Søndagsskolen er i Hurundstuggu mens Yngres er på Voll 
skole.
14. og 28. mars, 25. april

Blåveisen kor og hobby og NUFR: se Facebook. 

Eivind og Merete Arnevåg fra Oslo fortalte om sine 
erfaringer med Bønnehus i Søndre Skøyen i Oslo siden 
2018. Dette med bønnehus er ikke særlig mystisk. Det 
dreier seg om en bevegelse som startet på et sted i Wales 
hvor Roy Godwin i all enkelhet opplevde at det å velsigne 
hverandre, gårder og naboer, bar frukt. Han ga ut et par 
bøker om dette; Velsignelsens veg og Strømmer av nåde 
hvor han beskriver hva de opplevde og erfarte. Han bruker 
begrepet bønnehus. Inspirert av erfaringene derfra har vi 
nå fått en bevegelse som brer seg bit for bit utover landet 
og flere steder ellers i verden. Bønnehuset er en ny måte å 
komme sammen på. 

Merete arbeider som produktutvikler i Søndagsskole-
forbundet. Hun er også utdannet innen sang og musikk og 
ledet lovsangen. Eivind er nå daglig leder av Oase. Han 
har i mange år vært primus motor for KFUM’s fotballag i 
Oslo.

De fortalte om hvordan fokuset på et åpent og enkelt fel-
lesskap har utviklet seg der de er i Oslo. Her kan alle delta. 
Lovsang og tidebønn, rom for stillhet, det å lytte til Gud og 
til hverandre preger samlingene. Her er plass for hvile. De 
ber for hverandre og velsigner hverandre i Jesu navn. - Gud 
får god plass, om en kan si det slik, og folk opplever at de 
blir satt fri, fortalte Eivind. – En kan dele sine erfaringer og 
trene på å velsigne hverandre, øve på å bruke det Gud ut-
ruster den enkelte med. En av Åndens frukter er glede, leser 
vi i Galaterbrevet. Dette er noe vi opplever og tar som et 
tegn på at vi er på rett veg.

Fortsetter på neste side.Merete og Eivind Arnevåg.
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Gudstjenesteliste 27.03-08.05.2022

Søndag 27.03.2022
Maria budskapsdag. Luk 1.39-45 Barnet sparket i magen 
av fryd
ROGOGJERDSVORA kl 12:00. Friluftsgudstjeneste. 
Skiløype fra Meåsgloppen - ca 1 times gange. Takkoffer til 
Kirkens bymisjon. Kirkekaffe

Søndag 03.04.2022
3.Søndag i fastetiden. Joh 6.24-36 Jeg er livets brød
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Kirkens bymisjon.

Lørdag 09.04.2022
Lørdag før Palmesøndag.
INNSET KIRKE kl 11.00. Dåpsgudstjeneste. 
Gudstjenesten er åpen for alle.

Søndag 10.04.2022
Palmesøndag. Joh 12.1-13 Maria salver Jesus
NERSKOGEN KAPELL kl 11:00. Gudstjeneste med 
nattverd. Takkoffer til NLM.

Torsdag 14.04.2022
Skjærtorsdag. Joh 13.1-17 Jesus vasker disiplenes føtter
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Menighetens arbeid.
RENNEBU HELSESENTER kl 16:00. Forenklet gudstjeneste 
med nattverd.
NERSKOGEN KAPELL KL 20:00. Gudstjeneste med 
nattverd. Takkoffer til Nerskogen kapell.

Søndag 17.04.2022
Påskedag. Joh 20,1-10 Maria Magdalena finner graven 
tom
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Høytidsgudstjeneste med 
nattverd. Takkoffer til NMS.
INNSET KIRKE kl 18:00. Høytidsgudstjeneste med 
nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet.

Mandag 18.04.2022
2.Påskedag. Joh 20.11-18 Maria Magdalena møter den 
oppstandne 
RENNEBU KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste i samarbeid med 
Normisjon. Nattverd. Takkoffer til Normisjon.

Søndag 24.04.2022
2.Søndag i påsketiden. Joh 20.24-31 Tomas møter den 
oppstandne
INGEN GUDSTJENESTER I RENNEBU PRESTEGJELD

Torsdag 28.04.2022
Torsdag før 3. søndag i påsketiden. Hebr 13.20-21
BERKÅK KIRKE KL 10:30. Gudstjeneste i forbindelse 
med Seniorleir på Mjuklia. Nattverd. Takkoffer til NMS. 
Gudstjenesten er åpen for alle.

Søndag 01.05.2022
3. Søndag i Påsketiden. Mark 6.30-44 Jesus metter en stor 
menneskemengde
BERKÅK KIRKE kl 11:00. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til Kristne arbeidere. 

Søndag 08.05.2022
4.Søndag i Påsketiden. Joh 14.1-11 Jesus er veien, 
sannheten og livet
INNSET KIRKE kl 11:00. Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene. Takkoffer til Sjømannskirka. 
RENNEBU KIRKE kl 19:30. Gudstjeneste med nattverd. 
Takkoffer til «Gå ut senteret».

Slekters gang
Gravferd
Berkåk kirke
01.02. Magne Rokne
03.02. Arnt Voll

At den enkelte blir sett og får mulighet til å utvikle kjenn-
skapen til seg selv og  relasjonen til Gud er noen av de 
verdifulle erfaringene de har med seg fra de fire årene de 
har vært engasjert i dette arbeidet.

Helga ble avsluttet med gudstjeneste i Berkåk kirke. 
Lenge siden kirka har vært så full! De små fikk etter hvert 
bli med Merete Arnevåg til søndagsskole i Menighetshuset. 
Eivind Arnevåg talte til oss i kirka. 

Til slutt var det kirkekaffe og yrende liv på Menighets-
huset. Vi dro takknemlige heim – med ei opplevelse av at 
Gud vil noe blant oss.   

Veiledning og omtanke ved livets slutt

Vakttelefon: 414 52 610

Epost: post@storenbegravelse.no       www.storenbegravelse.no
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Ski, sang, sol og misjon
Søndag 20. februar hadde Normisjon og 
Menighetsrådet felles familiegudstjeneste. 

Rennebu menighets misjonsprosjekt er Normisjons syke-
hus i Okhaldunga i Nepal, og menigheten fikk god og 
grundig informasjon om dette prosjektet av Oddny Grøtte 
som er kontaktperson for prosjektet her, for anledningen styr-
ket med nevø og kirketjener Jon Olav Voll. 

Et sterkt (korona)redusert Rennebu Soul Children sang, 
og en sammensatt komp-gruppe bidro med musikk til menig-
hetssangen og koret. Sokneprest Annette Vognild talte både 
til barn og voksne. 

Etter gudstjenesten var det servering av pølser og kirke-
kaffe i og utafor Hurundstuggu, med påfølgende misjons-
løp. Her ble alle oppfordret til å gå noen runder i ei kort 
skiløype, eller gå på beina. Man betalte så et valgfritt 
beløp per runde til misjonsprosjektet. Folk koste seg ute i det 
fine været.

Et sterkt redusert Rennebu Soul Children bidro med sang. 2/3 av koret var borte på grunn av koronasmitte.

Servering av pølser til alle i Hurundstuggu 
etter gudstjenesten.Barna var med på lystenning under forbønnen.

Sokneprest Annette Vognild ledet gudstjenesten.


